
SZKOLENIA Z ANALIZY DANYCH

Jak wydobyć z danych użyteczną wiedzę? 
Na szkoleniach StatSoft Polska możesz zdobyć 
lub pogłębić swoją wiedzę z zakresu metod                     
i zastosowań analizy danych. Mamy już ponad   
50 standardowych tematów kursów                            
i prowadzimy szkolenia na specjalne  
zamówienie.

http://www.StatSoft.pl
https://www.statsoft.pl/Uslugi/Kursy-i-szkolenia/Szkolenia-otwarte/


Statystyka

Wizualizacja

Modele predykcyjne

Uczenie maszyn, AI

Data mining

Statystyka w medycynie

Planowanie badań

Dane ankietowe

Data science

Statistica

Marketing

Prognozowanie

SPC

Statystyka w farmacji

Statystyka w przemyśle

ANOVA

Regresja

Segmentacja

Sieci neuronowe

Badania naukowe

DLA POCZĄTKUJĄCYCH
I ZAAWANSOWANYCH 

METODY
I ZASTOSOWANIA

PRZYSTĘPNIE
I PRAKTYCZNIE 

SZKOLIMY,

DORADZAMY,

POMAGAMY!



Dlaczego szkolenia z analizy danych?

Szeroko rozumiana analiza danych – statystyka, data 

science, data mining, uczenie maszyn – jest coraz 

powszechniej stosowana w coraz większej liczbie 

zastosowań. Warto ją poznać i stosować prawidłowo,              

a drogą do tego są szkolenia.

Dla kogo?

Dla początkujących i zaawansowanych

Dla przedstawicieli różnych branż – specjalne 
szkolenia dla zastosowań biznesowych, finansowych, 
przemysłowych, badawczych i naukowych

Dla osób o różnych rolach w projektach: analityków, 
odbiorców, decydentów

Dlaczego szkolenia StatSoft Polska?

Praktyczne podejście i wysoki poziom merytoryczny

Programy bazujące na 20 latach doświadczeń 

Obszerne i dopracowane materiały szkoleniowe

Bardzo duży wybór szkoleń otwartych 

Możliwość dopasowania do odbiorcy: szkolenia             
na zamówienia, także na danych odbiorcy

„Narodowe Centrum Nauki w Krakowie 
ocenia firmę „StatSoft Polska Sp. z o.o." 
jako rzetelnego i profesjonalnego orga- 
nizatora szkoleń z zakresu statystyki           
i analizy danych." 

„Firma StatSoft zrealizowała (…) cykl 
szkoleń z zakresu statystycznej analizy 
danych i data mining. (…) Wszyscy 
wykładowcy prowadzący poszczególne 
moduły programu zostali bardzo wysoko 
ocenieni przez uczestników szkoleń. (…) 
Dziękując za dotychczasową współpracę  
z przyjemnością rekomendujemy firmę 
StatSoft jako wiarygodnego partnera        
w realizacji tego typu szkoleń.”

„Korzystaliśmy zarówno ze szkoleń 
otwartych, jak i dedykowanych                   
i w każdym przypadku byliśmy               
zadowoleni z przekazanej wiedzy.”

(…) rekomenduję firmę StatSoft jako 
sprawdzonego dostawcę oprogramowa-
nia do analizy danych oraz autora 
szkoleń ze wspomnianego zakresu.”

„Uczestnicy (…) ocenili szkolenie na 
poziomie bardzo dobrym. (…) rekomen-
dujemy StatSoft Polska jako godną 
polecenia firmę, świadczącą usługi 
szkoleniowe na najwyższym poziomie.”

„Z przyjemnością informujemy,                
że profesjonalizm oraz wysoki meryto-
ryczny poziom przeprowadzonych zajęć 
przyczyniły się do poszerzenia wiedzy         
w zakresie statystyki wykorzystywanej         
w badaniach klinicznych.”



StatSoft Polska Sp. z o.o.
ul. Kraszewskiego 36
30-110 Kraków
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info@StatSoft.pl
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SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!
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